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Mezőgazdasági Vízhasználat 
Információs és Ellenőrzési 

Keretrendszer (VIZEK) 
kialakítása

Magyarországon minden felszíni és 
felszín alatti víz az államé, ennek meg-
felelően minden, a vizekben minősé-
gi és mennyiségi változást hozó tevé-

kenység, így az öntözés is engedélyköteles. Az engedélyezés bonyolult, 
alapvetően az 1970-80-as évek nagyüzemi struktúrájához igazodó, 
csak egy nagyvállalat adminisztrációs apparátusa által elviselhető bü-
rokratikus eljárás során szerezhető meg. Már a rendszerváltás előtt, 1990 

után pedig a nagyüzemi struktúra szétbomlásával tömegével jelentke-

zett a kistermelők azon életszerű igénye, hogy öntözhessenek. Mivel 
azonban az engedélyezési eljárás változatlan maradt, a hatóságoknak 
pedig nem volt elégséges kapacitása az ellenőrzésre, általánossá vált a 
jogellenesen történő vízkivétel, kútfúrás és öntözés. Mindennek követ-
keztében ma Magyarországon nagyságrendileg 150 ezer illegálisan fúrt 
50 méter alatti csőkút található, míg a legális öntözést biztosító vízjogi 
engedélyek száma nem haladja meg a 2000-t. A valóság és a hatósági 
nyilvántartások mellbevágó kontrasztja mutatja meg igazán a jelenlegi 
szabályozási és működési környezetek fenntarthatatlanságát.

Az engedély nélküli öntözés veszélyezteti a hazai vízbázisokat, mivel 
az illegálisan fúrt, gyakran helytelen technológiával kivitelezett 
csőkutak a talajvizek és rétegvizek összekötésével el-

szennyezik az ivóvízbázisokat, veszélyeztetve a 
lakossági fogyasztást, mely az ország termé-
szetföldrajzi adottságaiból következően a 
mezőgazdasági termelésbe vont legje-
lentősebb alföldi területeken a réteg-
vizekre alapozott.
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A fentiek fi gyelembevételével a vízjogi engedélyezési eljárás, illetve 
azon belül is az öntözési eljárás éves darabszáma megtévesztő, hiszen a 
fúrt kutak döntő többsége nem jelenik meg a hatósági nyilvántartásban. 

A problémakör megoldása nem a vízjogi engedélyezés szigorának eny-
hítése, amely növelné a fokozódó klímaváltozás miatt felértékelődő 
hazai vízbázisok elszennyezésének kockázatát, hanem egy olyan jog-
szabály-racionalizáció és illeszkedő 
elektronikus engedélyezési rendszer 
kiépítése, amely ugyanolyan szinten 
biztosítja a vízbázisok védelmét, mint 
a korábbi eljárás, viszont lehetőséget 
biztosít a gyors és rugalmas ügyinté-
zésre, elhárítva ezzel a fejlesztések elől 
a bürokratikus akadályokat. 

Ezt a cél szolgálja a Belügyminisztérium, mint konzorciumvezető 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági 

Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kiala-

kítása”  elnevezésű kiemelt projektje, amely alapvetően a vízjogi en-

gedélyezési eljárás, illetve a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos 

vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai 

feladatok támogatását valósítja meg. 

A jelentős mértékű ügyszámnövekedés hatékony és gyors kezeléséhez, 
feldolgozásához nyújt támogatást az érintett szervezetek és az ügyfe-
lek részére a VIZEK keretrendszerben kifejlesztésre kerülő elektronizált 
eljárás.


